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Doar ale noastre…
• Un demers cu totul deosebit este reprezentat de organizarea unui simpozion
județean numit semnificativ PLEDOARIE PENTRU CARTE, în parteneriat cu ISJ D-ța,
CCD D-ța și Societatea Scriitorilor Târgovișteni și care constă în concursuri de eseuri,
recitare și concurs de afișe cu mesaje pro lectură. De la an la an participarea a fost mai
numeroasă, iar evoluțiile elevilor sunt pline de originalitate.
• Concursul Național pentru Elevi –TEHNIUM- este o activitate inițiată de liceul
nostru în 2008, inclusă în CAER ( Calendarul activităților educative regionale) și care a
ajuns la ediția a șaptea. Participă elevi din peste 20 de județe și elaborează lucrări în
domeniile : cultură tehnică, biologie, chimie, fizică.
• In aceeași notă de interes pentru perfecționare profesională liceul nostru a inițiat un
Simpozion

Județean de Creativitate Didactică

adresat profesorilor.

Activitatea,

organizată în parteneriat cu ISJ D-ța, CCD D-ța și Universitatea Valahia,

se

caracterizează prin longevitate – în 2014 se desfășoară a 15- a ediție- și printr-un nivel
științific deosebit. Lucrările selectate participă la faza națională organizată la Galați și
trebuie să menționăm că, în fiecare an, județul nostru a obținut rezultate deosebite.

***
Întregul climat educațional creat în școală, caracterizat prin : siguranța elevilor,
atmosferă plăcută, comunicare sinceră între elevi si cadre didactice, acceptarea
diversității, posibilitatea ca fiecare elev să-și demonstreze aptitudinile, sentimentul de
respect reciproc, și, mai ales, receptivitate sporită a cadrelor didactice către multitudinea
de probleme pe care le întâmpină adolescenții.
Obiectivul nostru nu se limitează la transmiterea unor informații ( uneori extrem de greu
de digerat!!!), ci urmărește cizelarea unor caractere în devenire, formarea unor tineri
responsabili, pregătiți și teoretic, dar și practic și mai ales emoțional pentru a face față
exigențelor

sporite

ale

unei

societăți

1

aflată

într-o

dinamică

amețitoare
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Deci... DE

CE ESTE LICEUL NOSTRU ALTFEL ?

Deoarece liceul CIORĂNESCU ...
 Are o istorie de 67 de ani, jalonată de numeroase premii la olimpiade și
concursuri tehnice. Suntem îndreptățiți să afirmăm că rămânem o școală
de prestigiu și un nume cu tradiție în învățământul profesional și tehnic
din județul nostru.


În același timp, manifestăm receptivitate pentru nou, care, în viziunea
noastră, are multiple definiții.

 În primul rând, înseamnă preocupare pentru asigurarea unor cadre
didactice foarte bine pregătite științific și metodic, dar în același timp
foarte modeste şi demne, ce respectă atât elevii și părinții, cât și colegii
de breaslă.
 În al doilea rând, nou înseamnă acceptarea provocării de a lucra cu elevi
care nu sunt mereu de nota 10, cărora trebuie să le demonstrăm, în
fiecare zi, adevărul din ,, Testamentul” lui Tudor Arghezi: ,,Cartea mea-i,
fiule, o treaptă/ Așeaz-o cu credință căpătâi”.
 De asemenea, nou înseamnă consecvență pentru asigurarea unor condiții
moderne de școlarizare prin obținerea unor proiecte cu finanțare
europeană, așa cum s-a și întâmplat ( ...dar nu din întâmplare) în ultimii
10 ani.

 Liceul Tehnologic NICOLAE CIORĂNESCU reprezintă un
exemplu de îmbinare între clasic și modern, trecut și viitor, tradiție și
inovație.
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